
Curso intensivo 
de Office 365
Dicas rápidas para poupar o tempo da sua 
empresa em crescimento
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Introdução
Você e sua equipe provavelmente já usaram o 
Office 365, assim como 1,2 bilhão de pessoas em 
todo o mundo. Você já conhece os aplicativos 
padrão como Word, Excel, Outlook e PowerPoint. 
Mas, em se tratando das necessidades e dos 
desafios em contínua evolução da sua empresa, 
há muito mais a ser descoberto no Office 365. 
De programas de Business Intelligence a soluções de 
comunicação e trabalho em equipe, os avanços nessas 
ferramentas estão mudando a maneira como vivemos 
e trabalhamos. Se as preocupações da sua equipe 
envolvem questões como segurança, gerenciamento 
de dispositivos móveis ou trabalho remoto, a mudança 
para a nuvem ajuda na expansão do seu negócio mais 
do que nunca.

Neste ebook você aprenderá a usar aplicativos 
específicos do Office 365 da melhor maneira possível 
em seis áreas críticas do seu negócio: mobilidade, 
trabalho em equipe, comunicação, segurança, 
produtividade e insights.
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Capítulo 1

A mobilidade 
leva o negócio 
para fora do 
escritório
Com as versões premium dos aplicativos Word, Excel e PowerPoint, junto com 
uma interface de usuário otimizada para telefones ou tablets Android ou iOS, 
o Office 365 permite que sua equipe melhore ao máximo o desempenho 
dentro e fora do escritório.



“Ouvimos da geração Y que o 
trabalho flexível é uma grande 
prioridade e acreditamos que 
respeitar as pessoas pelo que são 
e pela forma como trabalham 
aumenta a produtividade 
consideravelmente. Oferecendo 
aos funcionários os componentes 
baseados em nuvem do Office 365, 
somos capazes de criar uma 
abordagem mais fluida e flexível 
ao local de trabalho físico.”

Carl Dawson
Diretor de TI da Marks & Spencer
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Word

Adicionar comentários 
no Word pelo telefone
Precisa dar feedback para um colega no caminho para 
o trabalho? Edite documentos no Android ou iPhone 
com o aplicativo móvel do Word.

Para adicionar comentários.
Toque em qualquer lugar em um documento, 
clique em Editar.

Digite seus comentários. Se esta for a primeira vez que 
você está adicionando um comentário, deverá inserir 
o nome de usuário para que as outras pessoas saibam 
quem editou o documento.

A mobilidade leva o negócio para fora do escritório
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Excel

Quatro atalhos do 
Excel ótimos para o 
trabalho em equipe
Você acha que o Excel é um programa apenas para a 
estação de trabalho? Está enganado. Você pode fazer 
quase tudo no Excel no smartphone ou tablet.

1. Fórmulas
Calcule fórmulas no aplicativo móvel tocando na 
guia Fórmulas.

2. Acesso fácil aos seus arquivos
Salve arquivos do Excel no OneDrive e acesse-os 
rapidamente em qualquer dispositivo.

3. Teclado interno
Adicione fórmulas com facilidade com o teclado 
integrado do tablet.

4. Gráficos recomendados
Visualize dados rapidamente com alguns toques 
usando o recurso Gráficos recomendados, 
perfeito para telas menores.

A mobilidade leva o negócio para fora do escritório
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PowerPoint

O PowerPoint móvel 
tem suas vantagens
Prepare e apresente em praticamente qualquer lugar
Precisa corrigir algo no caminho para uma apresentação? 
Use o aplicativo PowerPoint para fazer alterações pelo 
smartphone ou tablet.

Tenha as anotações na ponta dos dedos
Leia notas de apresentação diretamente do telefone.

Elimine os cabos
Não é preciso mais usar cabos e fios no laptop. 
O Modo de Exibição do Apresentador oferece 
total controle do que o público vê, mostrando 
as anotações do apresentador apenas no tablet. 
A nova tinta, o apontador a laser e os recursos de 
destaque enfatizam os principais conceitos durante 
a apresentação.

Conheça os tópicos da sua apresentação
Marque suas anotações para enfatizar os 
principais tópicos.

A mobilidade leva o negócio para fora do escritório
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Microsoft OneDrive

Compartilhamento 
fácil
O OneDrive permite acesso fácil a arquivos para que 
você possa trabalhar de qualquer lugar e compartilhar 
o trabalho com a equipe onde ela estiver. Visualize 
mais de 270 tipos de arquivos comuns, como arquivos 
PDFs, PSDs do Photoshop, AIs do Illustrator, Visio, 
imagens médicas DICOM e muito mais. É possível até 
mesmo fazer streaming de video sob demanda sem 
precisar aguardar o download.

Compartilhe arquivos com confiança sabendo que 
outras pessoas poderão acessá-los com facilidade 
e segurança. Compartilhe um arquivo ou pasta com 
pessoas específicas ou envie um link que dá acesso 
a qualquer um que precise dele dentro ou fora da 
sua organização. Além disso, é possível controlar 
por quanto tempo um link fornece acesso e exibir 
e modificar permissões concedidas com facilidade.

A mobilidade leva o negócio para fora do escritório
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Microsoft Teams

Comunique-se em 
tempo real
Para um número cada vez maior de organizações que 
nem sempre conseguem ter todos na mesma sala, 
o Teams oferece uma experiência avançada e imersiva 
de reunião, em que os funcionários podem adicionar 
arquivos do Office, como documentos do PowerPoint 
com animações, usando suas estações de trabalho ou 
dispositivos móveis para chamadas ou chat.

A mobilidade leva o negócio para fora do escritório
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A mobilidade leva o negócio para fora do escritório

Sway

Use a criatividade 
mesmo fora do 
escritório
O Sway ajuda a criar e compartilhar relatórios 
elegantes e interativos, apresentações, histórias 
pessoais e muito mais, tudo direto no dispositivo 
móvel. Adicione seu conteúdo, e o Sway faz o restante.

Crie com rapidez
• Inicie um Sway usando fotos no seu dispositivo 

móvel.
• Inicie um Sway escolhendo um modelo.
• Acesse seu conteúdo em qualquer lugar e continue 

a editar seus Sways anteriores enquanto estiver 
fora.

Trabalhe em Sways com outras pessoas com 
esforço mínimo
• Crie junto com outras pessoas próximas de você 

usando o iPhone.
• Compartilhe um link de edição com qualquer 

pessoa para dar acesso ao Sway no dispositivo 
móvel ou na estação de trabalho.

Adicione conteúdo com facilidade
Use qualquer foto ou vídeo do seu dispositivo móvel.

Compartilhe com facilidade
Todo Sway é integrado com opções de 
compartilhamento com dispositivos móveis. Basta 
enviar um link para alguém, e a pessoa poderá 
exibir sua criação sem precisar se inscrever ou fazer 
download de software adicional.
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Yammer

Conecte toda a 
empresa
O Yammer permite reunir toda a sua força de trabalho, 
desde o CEO até a linha de frente, para envolver, 
compartilhar e gerar transparência, não importa onde 
você esteja na organização ou no mundo.

Com o Office 365, você e sua equipe estão prontos para trabalhar em qualquer lugar.

A mobilidade leva o negócio para fora do escritório
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Capítulo 2

Trabalhar 
junto 
funciona
O Teams permite que os funcionários colaborem do 
início ao fim. Os funcionários podem compartilhar 
notas de reunião, colaborar com compartilhamento 
de proximidade, criar documentos em conjunto em 
tempo real, receber atualizações e acessar arquivos, 
sem que ninguém perca nenhum detalhe.
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Coautoria com confiança
O trabalho em equipe é um componente essencial do Office 365, e o recurso de coautoria em tempo 
real dá aos membros da equipe a oportunidade de compartilhar ideias com facilidade e adicionar 
comentários diretamente a um documento. O histórico aprimorado de versões permitem ver, aceitar 
ou rejeitar alterações, bem como reverter para versões anteriores para garantir que nada se perca. 
E os novos recursos aprimoram a experiência de trabalhar em uma apresentação em tempo real com 
vários membros da equipe.

Trabalhar junto funciona
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Word

Coautoria com confiança

Comece a trabalhar
Para começar a usar a coautoria em tempo real, salve seu documento do Word no OneDrive. 
Em seguida, clique no botão Compartilhar, localizado no canto superior direito da janela. 
A experiência de compartilhamento é a mesma se você compartilha pela Web, no Explorer no 
Windows 10 ou Windows 7, ou no Finder no Mac.

Convide os colegas
É possível compartilhar e colaborar em arquivos com pessoas de dentro e fora da organização, 
e até mesmo com quem não tem uma assinatura do Office 365.

Trabalhar junto funciona
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Permita a coautoria em tempo real
Quando seus colegas entram e trabalham em um 
documento no Word ou Word Online, você vê essas 
mudanças assim que elas são feitas.

Trabalhe junto sem complicação
Você e sua equipe podem rascunhar, comentar 
e editar o trabalho em tempo real. Adicione ou 
responda a comentários ao lado do texto que vocês 
estão discutindo para que seus colegas possam 
acompanhar a conversa.

Trabalhar junto funciona
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Excel

Coautoria com 
confiança
Veja o histórico de documentos em todos os 
detalhes
Abra o painel Histórico clicando em Arquivo > 
Histórico. Veja rapidamente quando o arquivo 
foi criado e a última modificação feita.

Veja quem colaborou em um arquivo
Todas as revisões aparecem por data e incluem os 
nomes das pessoas que as realizaram, de modo que 
você possa acompanhar as alterações de qualquer um.

Veja como os arquivos evoluem ao longo do tempo
Clique em uma versão para abri-la e veja como ela 
difere de versões posteriores do mesmo arquivo.

Restaurar versões anteriores
Se quiser reverter para uma versão mais antiga de um 
arquivo, pressione Restaurar, e o documento será 
revertido para um momento anterior.

Trabalhar junto funciona
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PowerPoint

Coautoria com 
confiança
Veja o que a equipe está fazendo
O canto superior direito da tela mostra quem está 
trabalhando no arquivo e o local. Com um clique, você 
acessa o slide que está sendo editado.

Inicie chats em vídeo
Ao clicar na imagem em miniatura de uma pessoa 
e no logotipo do Skype, você começa um chat em 
grupo para discutir sobre o que está colaborando.

Exiba a atividade do documento
O feed de atividades mostra o histórico completo 
das alterações feitas no documento. Assim é possível 
reverter para versões anteriores, se necessário.

Use os comentários para se comunicar
Conversas encadeadas e botões de acesso 
rápido permitem responder ou resolver 
comentários rapidamente.

Trabalhar junto funciona
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Outlook

Dicas para 
compartilhar 
documentos
O Outlook 2016 facilita o compartilhamento 
de arquivos com uma experiência aprimorada 
de anexos.

Carregue anexos para facilitar o 
compartilhamento
Você pode enviar arquivos como anexos 
tradicionais ou carregá-los direto do Outlook 
para o OneDrive ou um site de equipe do 
SharePoint, permitindo que todos acessem, 
exibam e editem a mesma versão.

Escolha entre os arquivos acessados 
recentemente
Ao anexar um arquivo a um email, você verá 
uma lista de todos os documentos acessados 
recentemente, de modo que possa gastar 
menos tempo pesquisando o que quer anexar.

Microsoft Teams

Duas maneiras 
de colaborar de 
maneira mais 
inteligente com 
o Teams
O Teams simplifica a comunicação, com 
chamada, reunião e chat, tudo em um 
único lugar.

1. Converse com todos os colaboradores do 
projeto de uma vez
Você pode iniciar uma chamada ou vídeo 
com o Teams.

2. Não perca uma oportunidade de 
conversar com um convidado
Agora você pode convidar pessoas para 
o Teams de maneira segura e confiável 
para que eles participem de um chat, 
reunião ou chamada.

Trabalhar junto funciona
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SharePoint

Dois motivos para você gostar do 
SharePoint
Se você está decidindo uma nova estratégia de produto, uma apresentação de vendas ou uma 
iniciativa importante para a empresa, o SharePoint mantém o conteúdo no centro do trabalho em 
equipe. Arquivos, sites e conteúdo são facilmente compartilháveis e estão acessíveis em todas as 
equipes e organizações.

1. Conecte seu local de trabalho
O SharePoint proporciona experiências 
conectadas que capacitam as pessoas a 
compartilhar o conhecimento e trabalhar em 
conjunto com arquivos, dados, conversas e 
anotações necessários.

Comece seu dia na página inicial do SharePoint, 
onde você pode ver imediatamente a atividade 
recente das suas equipes. Comece a trabalhar 
rapidamente com uma navegação fácil para 
os seus sites e tenha uma exibição do que é 
importante agora.

2. Compartilhe e trabalhe em conjunto
Quando você adiciona páginas do SharePoint 
como guias no Teams, pode vincular artigos 
de notícias ou a página inicial do site da sua 
equipe. Mais integração entre o SharePoint 
e o Teams reflete-se em mais opções de 
acessibilidade para sua força de trabalho.

Como adicionar o SharePoint ao 
Teams

1. No seu canal do Microsoft Teams, clique 
em + para adicionar uma guia.

2. Selecione SharePoint.
3. Selecione o site relevante ou use um link 

do SharePoint.
4. Se você usar um link do SharePoint, dê a 

ele um nome fácil de usar para a guia do 
Teams no OneNote.

Trabalhar junto funciona
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A coautoria é o brainstorming 2.0
Durante uma reunião, os colaboradores podem inserir ao mesmo tempo as ideias que surgiram no 
brainstorm coletivo em um documento compartilhado do OneNote. Precisa acompanhar uma ideia com 
alguém? As edições são sempre atribuídas a um escritor, ajudando a descobrir quem escreveu o quê.

Sway

Coautoria mais inteligente com 
compartilhamento de proximidade
Com o recurso Perto de mim do Sway, duas pessoas que estão juntas podem instantaneamente 
começar a criar em conjunto no mesmo Sway. Basta convidar um colaborador de uma lista de 
usuários próximos do Sway e enviar um convite de compartilhamento. O membro da sua equipe 
pode, em seguida, editar esse Sway junto com você, tudo dentro do aplicativo Sway. Juntos vocês 
podem incorporar com facilidade capturas móveis como fotos e vídeos do seu dispositivo móvel 
para a criação em conjunto em viagens de conferência, visitas ao local do cliente e muito mais. 
O recurso Perto de mim do Sway requer apenas uma conexão Wi-Fi ou Bluetooth, funciona em 
qualquer lugar no mundo.

Com os recursos de compartilhamento do iOS, você também pode compartilhar seu Sway 
diretamente de um iPhone ou iPad para um email, mensagem de texto, postagem de redes sociais 
ou bloco de anotações do OneNote, tornando compartilháveis suas apresentações interativas 
lindamente projetadas.

Trabalhar junto funciona
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Yammer

Como o Yammer 
consegue reunir toda 
a sua empresa
O Yammer é a melhor ferramenta para conectar toda a 
sua organização para solicitar ideias e compartilhar as 
práticas recomendadas para iniciativas mais amplas.

Quer reunir sua equipe em um local virtual?
Crie grupos que podem reunir ideias diferentes em 
vários fusos horários, regiões e hierarquias.

Deseja colaborar e inovar em conjunto?
O Yammer oferece uma plataforma para capacitar 
pessoas a trabalhar juntas, usar o conhecimento 
coletivo para resolver problemas e tomar melhores 
decisões com mais rapidez.

Quer medir o progresso?
Rastreie e avalie o progresso da sua equipe para 
ajudar a criar uma dinâmica com novos membros e 
ganhar mais apoio executivo.

Com o Office 365, todos que precisam saber são informados.

Trabalhar junto funciona
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Capítulo 3

A comunicação 
é fundamental
A estratégia de comunicação eficaz está no centro de qualquer equipe de 
sucesso. Desde iniciar um diálogo individual até conduzir uma reunião de 
equipe, o Office 365 oferece à sua força de trabalho controle sobre as 
conversas para que eles se sintam conectados onde estiverem.



“Com os novos serviços de 
reunião e voz, o Office 365 
ficou mais interessante e com 
mais recursos. Ele oferece um 
ambiente de colaboração bastante 
simples para interagirmos em 
uma empresa distribuída no 
mundo todo. Quanto melhor nos 
comunicarmos, melhor será nosso 
desempenho como empresa.”

Jason Sele
Diretor de TI de Zetec
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Microsoft Teams

O Teams coloca você 
no comando
Antes de uma reunião
Antes de uma reunião, você pode compartilhar 
arquivos no canal para se preparar. A reunião em si 
pode ser realizada em um canal para que o contexto 
completo seja levado para a experiência de reunião.

Durante uma reunião
Durante uma reunião, as pessoas podem entrar e 
sair da discussão. Os participantes podem conversar, 
compartilhar a tela e compartilhar arquivos. 
A experiência de reunião é rica e imersiva, e os 
membros da equipe poderão adicionar arquivos do 
PowerPoint com animações se estiverem participando 
através de uma estação de trabalho ou do celular. 
O Teams também dá suporte a imagens de alta 
resolução dos participantes da reunião.

Depois de uma reunião
Depois de uma reunião, a equipe pode compartilhar 
uma recapitulação e ações de acompanhamento 
no canal como parte da conversa ou na Wiki ou 
no OneNote.

Comunicação é fundamental
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Os administradores de rede 
podem mandar email para a 
empresa inteira pelo grupo 
Toda a Empresa, uma agregação 
padrão que automaticamente 
inclui todos.

DICA DE 
PROFISSIONAL

Yammer

Quatro maneiras de 
usar a rede social 
interna do Office 365
1. Anuncie para o grupo
O recurso de Anúncio é a maneira perfeita de 
compartilhar informações com um grupo grande de 
pessoas de uma vez. Os membros do grupo verão 
tudo em dois lugares: o feed da página inicial e a 
caixa de entrada.

Comunicação é fundamental
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2. Compartilhe arquivos em toda a organização
Do Yammer, você pode carregar ou compartilhar 
arquivos com facilidade em todo o pacote, inclusive 
SharePoint, OneDrive, Outlook e Stream.

Comunicação é fundamental

Quando você compartilha vídeo 
direto do Stream para o Yammer, 
ele é reproduzido de dentro do 
seu feed de grupo do Yammer.

DICA DE 
PROFISSIONAL
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3. Compartilhe uma conversa
Quando você quer inserir uma conversa do Yammer 
na sua transmissão ao vivo ou site de comunicação 
do SharePoint, pode postá-la em um grupo ou enviá-la 
como uma mensagem particular e ignorar a página do 
grupo totalmente.

Comunicação é fundamental

No alto da thread, o Yammer 
exibe o número de vezes que a 
conversa foi compartilhada.

DICA DE 
PROFISSIONAL
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4. Crie uma votação
Use o Yammer para reunir feedback ou receber 
um impulso rápido para seu negócio.

Comunicação é fundamental

O Yammer recalcula a 
porcentagem das respostas, 
para que os números sejam 
atualizados cada vez que a 
página do grupo é atualizada.

DICA DE 
PROFISSIONAL
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Comunicação é fundamental

Seis dicas e truques para usar os 
Grupos

1. Reúna sua equipe em torno de um projeto com 
uma caixa de entrada compartilhada, calendário, 
biblioteca de documentos, bloco de anotações do 
OneNote e ferramenta de planejamento, tudo com 
apenas alguns cliques dentro do Outlook.

2. Facilite a consulta rápida e a comunicação 
acessando mensagens organizadas por uma thread.

3. Marque os colegas com o recurso de @menção 
quando precisar da opinião deles.

4. Continue as conversas mesmo em trânsito pelo 
aplicativo Grupos no celular.

5. Inicie chamadas de voz e videochamadas pelo 
plug-in do Teams.

6. Acesse conversas online para grupos marcados 
como “favoritos”.

Outlook

Conecte-se e compartilhe no Outlook
O recurso de Grupos incentiva a comunicação da equipe ao colocar em um único lugar tudo o 
que estiver relacionado a um projeto. Do Outlook, conjuntos de usuários podem se conectar, 
agendar reuniões, compartilhar calendários e arquivos comuns, além de fazer anotações.
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Com o Office 365, você pode controlar a conversa em toda a organização.

Sway

Comunique-se com estilo
Transforme suas apresentações para se comunicar com elegância. Com o mecanismo de design 
integrado do Sway, você não precisa se preocupar em ter uma formação em design para criar e 
compartilhar apresentações interativas e profissionais e relatórios que gerem envolvimento e, em 
última instância, resultados.

Crie com rapidez
• Comece com um arquivo do Word, 

PowerPoint ou PDF.
• Comece escolhendo um modelo.
• Comece digitando um tópico.

Adicione uma variedade de conteúdo 
de várias fontes
• Conteúdo: fotos, vídeos, áudio, inserções
• Fontes: sugeridas, OneDrive, Flickr, 

Bing, Pickit, YouTube, seu dispositivo 
e muito mais

Designs
O Sway automaticamente cria resultados 
lindos e permite que você crie um estilo com 
base nas cores da sua empresa.

Fácil de compartilhar
Basta enviar um link. O Sway fica ótimo em 
qualquer tamanho de dispositivo (móvel ou 
estação de trabalho), sem precisar de esforço 
adicional da sua parte.
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Capítulo 4

A tecnologia 
gera 
eficiência
A produtividade acontece quando seus aplicativos e 
suas equipes conseguem trabalhar juntas de maneira 
simples. Desde editar no Word até compartilhar com 
seus colegas, você poderá gerenciar e colaborar em 
documentos compartilhados com segurança e sem 
interrupção. Quando todas as suas ferramentas 
comunicam-se entre si, é fácil trabalhar em projetos 
em tempo real com a sua equipe, não importa onde 
você esteja.
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Word

Recurso Diga-me
No Word 2016, use o campo Diga-me o que 
você deseja fazer na Faixa de Opções para 
inserir palavras e frases sobre o que você quer 
fazer em seguida, navegue até os recursos que 
deseja usar ou ações que quer realizar.

Você também pode usar o recurso Diga-me 
para encontrar o que está procurando ou 
usar a Pesquisa Inteligente para pesquisar ou 
definir o termo inserido.

Excel

Previsão com 
um clique
A função de previsão agora usa 
como base a Suavização Exponencial 
(por exemplo, FORECAST.ETS).

Na guia Dados, clique no botão Planilha 
de Previsão para criar uma visualização de 
previsão da sua série de dados.

Do assistente, você também pode localizar 
opções para ajustar parâmetros comuns 
de previsão, como sazonalidade, que é 
detectada automaticamente por padrão e 
intervalos de confiança.

A tecnologia gera eficiência

Os principais recursos de economia 
de tempo no Word e no Excel
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SharePoint

Simplifique seu 
processo
Liberte-se e a sua equipe de gastar tempo em 
processos manuais recorrentes. Agora você pode 
criar e lançar Fluxos diretamente do OneDrive 
para automatizar processos para seus arquivos ou 
diretamente do SharePoint para ativar tudo, desde 
simples alertas e aprovações até o gerenciamento 
de operações comerciais complexas e críticas. 
Basta clicar em Adicionar Fluxo e selecionar um 
modelo de fluxo do painel.

Comece com recursos como esses:

1. Reúna e gerencie dados e arquivos
O SharePoint lista dados coletados assim como 
você faria no Excel, e eles são fáceis de compartilhar 
e gerenciar em uma intranet. Mais de 10 milhões 
de listas personalizadas são usadas no Office 365, 
desde listas simples, como contatos e tarefas, até 
listas importantes para operações comerciais críticas 
para grandes empesas. Use o PowerApps para 
criar formulários personalizados para exibir, criar 
e modificar dados e arquivos.

A tecnologia gera eficiência
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2. Automatize tarefas repetitivas
Use o designer visual simples no Flow para elaborar 
as etapas para processos manuais recorrentes da 
organização e da equipe. Você pode fazer tudo 
no Flow, desde configurar alertas até aprovações 
para modelagem de processos complexos e de 
vários estágios.

3. Conecte a e integre fontes de dados e serviços
Quando seu processo precisa de dados de outras 
fontes e serviços, o Flow permite automatizar a troca 
de dados, sincronizar arquivos e muito mais. Por 
exemplo, use o Flow para copiar informações inseridas 
por uma equipe de vendas no Microsoft Dynamics 
para uma lista do SharePoint usada pelas operações. 
O Flow também é integrado com serviços locais e 
de terceiros.

4. Crie aplicativos que transformam seu negócio
Com o PowerApps, sem precisar programar, você 
pode criar aplicativos que interagem com dados nas 
listas e nas bibliotecas do SharePoint, além de outras 
fontes locais e na nuvem. Use o PowerApps para criar 
experiências digitais que aproveitam a tecnologia, 
como câmeras em telefones celulares, para funcionar 
de maneiras inovadoras.

A tecnologia gera eficiência
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OneNote

Nunca mais perca 
uma anotação
Fazer anotações em todas as partes importantes de 
uma reunião pode ser complicado. Com o OneNote 
2016, você pode convidar outras pessoas para um 
bloco de anotações compartilhado escolhendo 
Arquivo > Compartilhar > Convidar Pessoas. 
Para compartilhar um bloco de anotações durante 
uma reunião, escolha Arquivo > Compartilhar > 
Compartilhar com Reunião.

Depois que outras pessoas da sua equipe 
abrirem o bloco de anotações, qualquer pessoa 
com permissão poderá adicionar anotações 
da reunião simultaneamente, que podem ser 
sincronizadas automaticamente.

A tecnologia gera eficiência

Com o Office 365, trabalhe junto sem complicação com a melhor tecnologia.
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Capítulo 5

Proteja 
seus dados
O que significa ser o Office 365 mais seguro de 
todos? Seja sua organização uma equipe de cinco 
pessoas ou uma empresa da lista da Fortune 500, 
você terá segurança de nível empresarial para se 
proteger de hackers e vírus, além de garantir que 
seus dados permaneçam confidenciais.



“Estamos dando um grande passo 
em nossa capacidade de dar 
suporte a uma equipe de trabalho 
global, sem sacrificar a segurança 
e a privacidade dos dados, 
adotando o pacote de serviços 
de produtividade na nuvem do 
Microsoft Office 365. O Office 365 
atende às nossas necessidades de 
mobilidade e também aos nossos 
padrões de segurança.”

Bryan Ackermann
Vice-presidente Sênior e Diretor de Informações da 
Korn Ferry
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Conformidade com o setor
O email do Office 365 tem conformidade 
automática com 10 padrões em vários setores. 
A Microsoft também oferece por padrão 
compromisso contratual robusto de privacidade 
de dados e segurança para ajudar os clientes 
a ter conformidade com regulamentações 
locais. O documento de contrato dos Termos de 
Serviços Online inclui as Cláusulas de modelo 
da União Europeia, a Lei de Proteção de Dados 
do Reino Unido e muitas outras provisões. Isso 
entra em vigor assim que os clientes aceitam o 
contrato de licença da Microsoft.

Privacidade de dados e visibilidade de acesso
Os serviços online comerciais da Microsoft 
não capturam, mantêm, digitalizam, indexam, 
compartilham nem usam tecnologia de 
mineração de dados. Isso significa que seu 
email nunca será digitalizado para finalidades 
de atender à publicidade nem os dados 

que você armazenar conosco serão lidos 
ou compartilhados inadvertidamente com 
terceiros de nenhuma maneira. Você também 
se beneficiará de controles totalmente 
personalizáveis que permitem adaptar o serviço 
de segurança de nível empresarial para atender 
melhor às necessidades da sua empresa.

Segurança contra hackers e vírus
Mesmo que sua empresa tenha uma equipe de 
segurança, é praticamente impossível ter um 
contingente grande o suficiente para descobrir 
e proteger-se contra centenas de alertas que 
surgem todos os dias. Com o Office 365, uma 
extensão de nível empresarial da sua equipe de 
segurança está focada na segurança física dos 
seus data centers, no nível de segurança lógico 
aplicado a máquinas hospedadas e no nível de 
segurança de dados que protege seus dados em 
repouso e durante a transmissão.

Proteja seus dados

Proteja seus dados
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Exchange

Sem necessidade de software 
de verificação de vírus
O email é o portão de entrada e saída da sua organização. Priorize a segurança em toda a equipe 
com uma proteção contra ameaças externas e defenda-se com controles de acesso internos.

• Para lidar com ameaças externas e riscos desconhecidos, a Proteção Avançada contra Ameaças do 
Exchange Online vem incluída no Office 365 e ajuda a proteger caixas de correio contra ataques 
sofisticados em tempo real, eliminando a necessidade de instalar software de verificação de vírus. 
Todos os anexos de email ou links que passam pelo servidor Exchange são automaticamente 
avaliados em busca de atividade suspeita, e o conteúdo mal-intencionado é neutralizado antes 
que um ataque possa ocorrer.

• Para proteger as informações internas, o Exchange permite que os administradores controlem 
as permissões de acesso a emails usando o Gerenciamento de Direitos de Informação (IRM) 
e impedindo que pessoas não autorizadas imprimam, encaminhem ou copiem informações 
confidenciais. A Prevenção contra Perda de Dados (DLP) por meio do Office 365 permite que os 
administradores controlem regras de transporte, ações e exceções sem afetar o fluxo de emails.
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SharePoint

Uma plataforma confiável para o 
trabalho em equipe
O SharePoint é projetado para criar uma experiência fluida do trabalho em equipe que transcende 
fronteiras além de proteger sua organização, os dados e os funcionários com segurança de nível 
empresarial no Office 365 e em todos os dispositivos.

Três aspectos da segurança do SharePoint

1. Proteção líder do setor para suas informações
Com o SharePoint e o OneDrive, você pode ficar confiante sobre a segurança dos seus dados porque 
eles proporcionam o espaço mais seguro na nuvem. Para ajudar a garantir que seus dados estejam 
seguros e que sua equipe esteja trabalhando em um ambiente seguro, esses serviços trabalham para 
autenticar e autorizar usuários, proteger conteúdo e proteger a infraestrutura.

2. Gerencie a segurança com mais facilidade usando controles intuitivos e avançados
O SharePoint e o OneDrive incluem um conjunto de controles para ajudar a manter seus dados 
seguros, não importa onde os usuários móveis acessam ou compartilham dados, em qual dispositivo 
estão trabalhando ou o nível de segurança da conexão de rede.

3. Fique informado com insights e inteligência
O SharePoint e o OneDrive oferecem recursos avançados de auditoria para você descobrir 
informações forenses sobre atividades específicas conduzidas por um usuário ou administrador.

Proteja seus dados
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Use o gerenciamento de dispositivos móveis 
para o Office 365 para proteger e gerenciar os 
seguintes tipos de dispositivo:

• Android 4 ou versões posteriores
• iOS 7.1 ou versões posteriores
• Window 8.1
• Windows Phone 8.1
• Windows 8.1 RT
• Windows 10
• Windows 10 Mobile

O Gerenciamento de Dispositivo Móvel (MDM) 
protege vários produtos do Office 365, como: 

• Exchange
• Excel
• OneDrive
• Outlook
• PowerPoint
• Sway (somente iOS)
• Word

Gerenciamento de dispositivos móveis
O que acontecerá se um dispositivo carregado com dados da empresa for perdido ou roubado? 
É para isso que serve o gerenciamento de dispositivos móveis do Office 365. Ele permite que 
administradores impeçam o acesso de usuários não autorizados configurando políticas que garantem 
que o email e os documentos da empresa sejam acessados somente em telefones e tablets dentro 
do serviço do Office 365. Se um dispositivo carregado com o Office 365 for perdido ou roubado, 
os administradores poderão apagá-lo.

O Office 365 cuida das ameaças aos seus dados para que você não se preocupe com elas.
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Capítulo 6

Libere 
o poder 
dos dados
Desde dados gerados pelo cliente até dados sobre 
como sua equipe trabalha, as informações estão 
por toda parte na sua empresa. Dentro delas, há 
insights valiosos aguardando para serem 
descobertos e utilizados para transformar sua 
empresa e seus resultados.

Com os aplicativos centrados em informações do 
Microsoft Office 365, você pode analisar e 
visualizar os dados em apresentações profissionais 
com visuais interessantes que podem ser 
compartilhados com sua equipe.
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Libere o poder dos dados

Power BI

O potencial de um único banco de dados

Reúna resultados em 15 segundos ou menos
Um único conjunto de dados é o suficiente para você começar a usar o Power BI. Da seção Conjuntos 
de dados no painel esquerdo, selecione as reticências que você está interessado em analisar. No 
menu de opções, selecione Insights Rápidos. Depois de apenas 15 segundos, seus insights estarão 
prontos. Clique em Exibir Insights. A partir daí, você terá algumas opções:

• Fixe visuais em um painel.
• Filtre para obter insights adicionais.
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Libere o poder dos dados

Faça perguntas para coletar insights
O Power BI tem um mecanismo poderoso de reconhecimento de linguagem que gera relatórios e 
visualizações por meio de perguntas específicas que você fizer.

• Inicie no painel do conjunto de dados que deseja analisar.
• Insira uma pergunta usando uma linguagem natural e de conversação (por exemplo, “Qual 

foi nossa receita em 2016?”). Uma lista de termos sugeridos aparecerá com base na sua pergunta.
• Clique em um termo para ver os resultados e o visual correspondente.
• Salve o visual no painel selecionando o ícone para fixar ao lado da caixa de entrada 

de perguntas.

Colete seus insights em um painel
Basta um visual fixado para criar um painel. Assim que você tiver começado a criar um painel cheio 
de insights em torno de um conjunto de dados específico, poderá reorganizar o layout.

• Redimensione um bloco arrastando suas alças para dentro ou para fora.
• Mova um bloco clicando e arrastando-o para onde você quer que ele fique no painel.
• Altere o título ou subtítulo passando o mouse sobre um bloco, clicando no ícone de lápis e 

abrindo os detalhes do bloco.
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Delve

Insights inteligentes ajudam a trabalhar 
com mais eficiência
O Delve Analytics mostra como você e sua equipe podem trabalhar com mais eficiência.

Contatos
• Com quais indivíduos você interage mais?
• Com que rapidez você responde aos emails?

Email
• Com que rapidez você lê e responde aos emails?
• Quais são suas taxas médias de leitura de email e tempos de resposta?

Horas de foco
• Com que frequência você teve pelo menos duas horas de foco?
• Como você pode ter mais tempo para se concentrar?

Reuniões
• Quantas horas você gastou em reuniões nesta semana?
• Elas foram eficazes?

Libere o poder dos dados

Com o Office 365, os insights de dados ajudam a trabalhar com mais eficiência para ter um resultado melhor.



Linha de chegada do curso 
intensivo

A escalada para o sucesso começa com os 
aplicativos de negócios certos para realizar 
o trabalho. Trabalhar melhor é possível 
quando você fornece à empresa aplicativos 
que promovam mobilidade, trabalho em equipe, 
comunicação, segurança, produtividade e insights.

Agora que você concluiu o curso intensivo do 
Office 365, sabe exatamente o que o Office 365 
pode fazer por sua organização.

Confira os planos e preços do Office 365
Comece a usar uma avaliação gratuita do 
Office 365
Saiba mais sobre o Microsoft 365

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=865987Collapse
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=510938
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=510938
https://discover.office.com/discover-microsoft-365/

